
بسمه تعالی

بررسـي  سير تاريـخي 

فئـوداليـزم  اروپـا 

در سده هاي مياني

مولف:

ميكایيل مكایيلي

انتشارات ارسطو - 1393 



سرشناسه  :  میکاییل مکاییلی
عنوان و پدید آور : بررسی سیر تاریخی فئودالیزم اروپا در سده های میانی . 

مکاییلی ،  میکاییل ، مولف ، 1360  .
مشخصات نشر : ارسطو . مشهد .

تعداد صفحات : 138 صفحه
موضوع : فئودالیزم – اروپا – تاریخی – قرون وسطی 

وضعیت فهرست نویسی :  فیپا
شابک : 2-3- 90703– 964 - 978
رده بندی دیویی : 8 ب 9 ف / 301

رده بندی کنگره :6300214 کتابخانه ملی ایران 410
شماره کتابشناسي ملي : 6003145

نام کتاب : بررسی سیر تاریخی فئودالیزم اروپا در سده های میانی
مولف : میکاییل مکاییلی

ناشر : ارسطو ) با همکاری سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ایران (
صفحه آرایی ، تنظیم و طرح جلد : پروانه مهاجر

تیراژ : 1000 جلد
نوبت چاپ : اول – 1393 

چاپ : مدیران
قیمت : 6000 تومان

شابک : 3  - 2- 90703 – 964 - 978
تلفن هاي مرکز پخش : 5096145  –  5096146  - 0511

www.chaponashr.ir



3

                     تقديم هب

کارم                                   همسر مهربان و فدا
ززيم سوين                                                                                              دختر ع



بررسي  سير تاریخي فئوداليزم  اروپا در سده هاي مياني 4



5

سپاس نامه:

سپاس خداي را كه توفيق داد تا در زندگي راهي را انتخاب كنم كه بدان عشق 
و عالقه داشتم و در ادامه راه هادي و راهنمايم شد.

هاي  ضعف  وجود  با  كه  اصفهانيان  داود  دكتر  آقاي  جناب  از  فراوان  سپاس  با 
بي شماري كه داشتم لطف و عنايت فرموده و با حوصله و راهنمايي عالمانه خود 
موجبات تدوين و نگارش اين كتاب را فراهم آوردند. با تشكر از ارشادات استاد 
سركار خانم دكتر شهرزاد ساسان پور كه با بزرگواري و متانت در مشاوره و 

تدوين اين كتاب مرا ياري كرده اند.

در پايان از همه كساني كه مرا در تهيه اين اثر ياري نمودند تشكر و قدرداني 

مي كنم و از خداوند متعال براي همه اين عزيزان آرزوي تندرستي و موفقيت دارم.
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مقدمه :

فئودالیزم در روند تاریخ اروپا نکته ي عطف مي باش��د، زیرا تمامي مسائل ده 
قرن قرون وس��طي این منطقه تحت تاثیر این نظام زمینداري بوده است. مطالعه 
جنبه هاي مختلف ای��ن فرم زمینداري روند تکاملي تاریخ اروپا را مش��خص و 

روشن مي سازد.
کتاب حاضر به بررس��ي س��یر تاریخ��ي فئودالی��زم در س��ده هاي میانه اروپا 

اختصاص یافته است.
این کتاب نمایانگر ساختارهاي سیاسي، اقتصادي و اجتماعي اروپا در دوران 
فئودالیزم و قبل از آن مي باش��د و خواننده را بر آن مي دارد که از س��اختارها و 
عوام��ل موثر در ایجاد فئودالیزم اطالع حاصل کند و بر معلومات خود بیافزاید. 
این نوع نظام ملکداري تمامي مسائل ده قرن قرون وسطي را تحت تأثیر قرار داده 
بود این فرم زمین داري روند تکامل تاریخ اروپا را مشخص و روشن مي ساخت 
و ش��رایط ظهور فئودالیزم و پیامدها و توسعه آن در کشورهاي مختلف بالنسبه 
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متفاوت بوده است.
فئودالی��زم پیامده��اي مختلفي در اروپا به همراه داش��ت و اساس��اً از ایتالیا و 
آلمان سرچشمه گرفت. لکن در فرانسه بود که اکثر خصایص و مشخصات این 
ش��یوه راه تکامل پیمود. و در بریتانیا فئودالیزم ناش��ي از آنجا مي شد که فاتحان 
آنگلوساکسون به عنف برتیونها یا بومیان اصلي بریتانیا را به بردگي وا مي داشتند. 
در ش��یوه فئودالیزم، ش��رایط قرار داد و مقام افراد یک ملت با ملت دیگر، یک 
خان��ه اربابي ب��ا خانه دیگر  یک دوره، بخصوص ب��ا دوره دیگر متفاوت بود و 
در هر کشوري ساختارهاي سیاسي، اقتصادي و اجتماعي فرهنگي آن با کشور 
دیگر فرق داش��ت .ویژگي ها و ساختار سیاس��ي مانند )اتحاد اشراف و کلیسا، 
انقراض اش��رافیت هاي موروثي، تمرکز  قدرت سیاسي و اقتصادي در روستاها، 
اعم��ال قدرت از طریق قراردادها و رس��وم( و ویژگي هاي  س��اختار اقتصادي 
مانند) برقراري مالکیت خصوصي و اس��تقرار نظام س��رواژي و اربابي( و برخي 
ویژگي ه��اي س��اختار اجتماعي-فرهنگي مانند) ایجاد طبقه کوچک اش��راف 
آریس��توکرات، محدودیت تحرك اجتماعي و شغلي، طبقه نجبا و جنگاوران.( 

از مهمترین عوامل و شاخصه هاي ایجاد فئودالیزم در اروپاي غربي بود.
فئوداليزم: فئودالیزم نام نظام اقتصادي – اجتماعي اس��ت که در قرون وسطي 

در اروپا حاکمیت داشته است به لحاظ لغوي فئودالیزم از واژه ي فئو گرفته شده 
که به معناي قطعه زمین است فئودالیزم در واقع نحوي از نظام زمین داري است.
س�اختار سياس�ي اروپا در س�ده ميانه فئوداليزم: پا به پاي تشدید بهره کشي 

فئودالي مبارزات دهقانان هم بر علیه اش��راف زمیندار ش��دت بیش��تري یافت. 
مبارزه قهرمانانه روس��تائیان در بعضي از کش��ورها به آزادي آنها از قید سرواژ 
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انجامید رش��د شهرها و پیشرفت بازرگانان در اروپاي غربي راه را براي تشکیل 
دولتهاي متمرکز باز کرد پادشاه از قدرت خویش براي حمایت از فئودالها بهره 

برد و آنها را در سرکوب جنبشهاي بزرگ دهقاني یاري کرد.
س�اختار اقتص�ادي اروپا در س�ده هاي ميان�ه فئوداليزم: در ای��ن دوره، نظام 

س��رواژي اربابي مالکیت پیدا مي کند و  در پرتو کار و زحمت خستگي ناپذیر 
اقتصاد کشورهاي اروپایي ترقي چشمگیري کرد، پیشه ها بتدریج از کشاورزي 
جدا شد. شهر به مرکز پیش��ه ها و بازرگاني تبدیل گشت، بین شهرها و دهکده 
ها و بین مناطق و سرزمینهاي مختلف روابط بازرگاني پدید آمد و روستائیان با 

بکار بردن ابزارآالت کار آمدتر و بهتر محصوالت بیشتري تولید کردند.
س�اختار اجتماعي-فرهنگي فئوداليزم در سده هاي ميانه اروپا: فئودالیزم در 

اروپاي قرون وس��طي یک نظام اقتصادي، نظامي و حکومتي پدید آورد که در 
هی��چ زمان دیگري و در هیچ جاي دیگري در جهان تکرار نش��د و این نظام بر 
پیمان یا سوگند فئودالي بین اربابان)لردها( و واسال ها )خدمتگزاران( مبني بود. 
طبقه اجتماعي نجبا بوجود آمد و واس��ال معموالً یک ش��والیه بود و محور این 
سوگند تعهد واسال به وفاداري و خدمت نظامي به باال دستي اش یا ارباب بود و 

در عوض ارباب به واسالش یک »من« تیول یا پیشکي مي داد.
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فصل اول :

بررسي ساختارهاي سياسي، اقتصادي

 و اجتماعي- فرهنگي اروپا 

قبل از   ظهور فئوداليزم

1-1- ساختار سیاسي اروپا قبل از ظهور فئودالیزم
2-1- ساختار اقتصادي اروپا قبل از ظهور فئودالیزم

3-1- ساختار اجتماعي- فرهنگي اروپا قبل از ظهور فئودالیزم
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1-1- ساختار سياسي اروپا قبل از ظهور فئوداليزم
آنگلوساکس��ونها دول��ت و جامعه اي برپا کردند که تأثی��ر عظیمي در تاریخ 
جهاني داش��ته است. آنگل ها و ساکسونها از س��احل شرقي دریاي شمال به راه 
افتادن��د و از راه دریا به جزیره بزرگي رس��یدند که بنام بریتانیا معروف اس��ت. 
همچنانکه امپراطوري روم غربي با اش��کاالت بیشتر و سخت تر مواجه مي شد، 
ب��ه تدریج پایگاه خودرا دربریتانیا رها کردند.حکومت مدني و نظام روم نوعي 
حکومت مستعمره اي برقسمتي از بریتانیایي هاي رومي شده، مستقر کرده بودند.
وض��ع بریتانی��ا در میان نواحي مختل��ف امپراط��وري روم در غرب که مورد 
هجوم اقوام خارجي قرار گرفت از این لحاظ بي نظیر است که بدون شک دین 
آن س��رزمین به اقوام وحش��ي ژرمن بسیار بیش��تر از دیني است که به چند قرن 
حکوم��ت رومي دارد، چون بریتانیا خیلي کمت��ر از ایاالت دیگر از قبیل گل و 

اسپانیا جزء فرهنگ رومي درآمده بود.
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فرانکها ترکیبي از دس��ته هاي قدیم بودند ایش��ان در قسمت جنوبي سرزمین ، 
به صورت دو دس��ته پا به صحنه تاریخ گذاردند. یک دسته ساکنان ساحل دریا 
بودند، و یک دسته ساکنان کناره رودخانه موز و رودخانه رن. فرانکها با جنگ 
وزد و خ��ورد و غ��ارت به جنوب تاختند. فرانکها مثل دول امروزي، به وس��یله 
افزودن اراضي به گرد هس��ته مرکزي، به س��رزمین خود توس��عه دادند و مرکز 
سیاس��ي خود را در وطن قدیم، یا در پایتخت خود، آخن ) که فرانسویان اکس 
الشاپل مي نامند( حفظ کردند. در نیمه دوم قرن پنجم، فرانکهاي ساکن ساحل 
دریا، به س��رکردگي خاندان » مه روونش« گل و کش��ورهاي ساقل)یعني هلند 
و بلژیک و س��رزمین رن( را به صورت واحدي درآوردند، که همان فرانسه ي 
امروزي اس��ت. در دوره سلطنت خاندان شارل )کارولنژین ها( کشور پادشاهي 
فرانکها ب��ه صورت امپراطوري  اي درآمد که به صورت فرضي نماینده تجدید 

حیات امپراطوري روم غربي بود.1
شارلماني س��عي مي کرد کنت ها و سایر ماموران محلي خود را با شیوه خیلي 
آش��نایي تحت نظارت بیاورد و آن ش��یوه عبارت بود از بازرسي مرتب توسط 
کارگ��ذاران بس��یار دولت مرکزي فرس��تادگان دربار او معم��والً دو نفر، یک 
روحاني و یک غیر روحاني، دراطراف امپراطوري سفر مي کردند، و در ادارات 
محلي بازرس��ي به عمل مي آوردند سپس کشفیات خود را به امپراطور گزارش 
مي دادند. اما از آنجا که مرابطات بسیار بطئي بود شارلماني در نظارت برکنتها و 
مأموران مخصوص والیات مرزي امپراطوري وسیع خود،دچار اشکال مي شد. 

1- برنیتون،کرین وکریستوفر،جان و لي وولف،ربرت،)1338(:تاریخ تمدن غرب ومباني آن در شرق، 
ج 1،ترجمه پرویز داریوش، تهران:فرانکلین،ص148-147
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این بود که ش��ارلماني سعي بسیار کرد تا تش��کیالت تازه اي از عناصر رومي و 
ژرمن موجود، به وجود آورد. اما یا صرفاً فاقد قدرت بود، یا فاقد وسایل فني،تا 
اراده خ��ود رادر سراس��ر امپراطوري خود به مرحله اج��را درآورد. در امالك 
اختصاص��ي خود مراقبت دقیقي مي کرد و این امر از دس��تورهاي س��لطنتي او 

آشکار مي شود.1
هم اربابها و هم واس��الها از طبقه اشراف جنگجو بودنداین دو به اتفاق ، طبقه 
حکمفرما را تش��کیل مي دادند. این طبقه ترکیب شده بود از رجال امپراطوري 

روم قدیم و سرکرده هاي اقوام وحشي و از جمله نمایندگان نورمان ها.
این  طبقه ي حکمفرما با قواعد و س��نن و اخالقیاتي که بهمان زودي بصورت 

مجموعه آداب قهرماني درمي آمد، به هم بسته شده بودند.2
خدمات فرمانبرداران در بخشهاي مختلف جهان فئودال تفاوتهاي کلي داشت. 
که مي توان آن را به دو بخش تقسیم نمود. یکي عمومي و دیگري خصوصي. 
نوع عمومي وظایف مشتمل بود بر همه آنچه با گفتن کلمه فرمانبرداري به ذهن 
مي رس��د مانند کوشش در حفظ منافع ارباب و نگهداري رازهاي او و گشودن 

وفاش کردن دشمنان او و پشتیباني کردن از خانواده او مانند آنها. 
برجس��ته ترین آن خدمت نظام بود که همانا آم��دن فرمانبردار بود به محض 
آنک��ه او را مي خواندند با گروهي س��پاهي به میدان و گاه��ي نوع جنگ ابزار 
تعیین مي شد و موظف بود تا مدت معین در رکاب باشد. همچنین غالباً متضمن 
پای��داري دژ ارباب ب��ود و نیز دفاع از دژ خود فیف دار در برابر دش��منان براي 

1- همان،ص163
2- همان ،ص164
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حفظ زمین فیف.
ظاهراً فئودالیزم سراس��ر اروپا را با ش��بکه اي از این گون��ه فیف ها که طبقه به 
طبق��ه برفراز هم جاي داش��ت از پهل��وان که در پایین ترین مق��ام بود گرفته تا 
پادشاه که در باالترین جایگاه و بزرگترین مالك بود و پادشاهي را خدا به وي 

عرضه کرده بود پوشانیده بود. اما این فرض و ظاهر قضیه بود.1
فئوداليزم، هم از منش��أ رومي اس��ت و هم از منش��أ ژرمن. منشا ژرمن آن 
comitatus اقوام بدوي ژرمن اس��ت، كه تاس��يت2 و ديگران آنرا ش��رح 

داده اند. كوميتاتوس عبارت بود، از يكدس��ته جنگجو كه گرد سركرده جنگي 
خود گرد مي آمدند و روابطشان اتكا و اطمينان متقابل و تقسيم غنائم بود.3

فئودالي��زم در اس��اس عبارت بود از تدبيري سياس��ي براي حفظ سلس��له 
ق��درت در چندين هزارفرس��خ مربع كه رومي��ان در ارتش و حكومت خود 

نگاهداشته بودند.
در دوره انحطاط امپراطوري روم، مالكان عمده محل مسوليت دائم الزايدي 
در مردمي ك��ه در امالك يا نزديك امالك ايش��ان زندگي مي كردند برعهده 
گرفت��ه بودند. اين مالكان بتدريج به صورت اف��رادي در مي آمدند كه بدون 
در دس��ت داش��تن مقام صالحي، تكاليف رسمي براي خود قائل شده بودند، 
س��ركرده محلي محل خود مي ش��دند. اقوام وحش��ي كه آمدند، برخي افراد 
ايشان به عنوان مالك عمده جاي رجال قبلي را گرفتند. اما اين افراد تاحدي 

1- ولز،ه.ج، کلیات تاریخ، ج اول، ص 789
2- بلوخ، مارك،جامعه فئودالي،ج1، ص272. مورخ و س��خنران مشهور رومي در اواخر سده اول و 

اویل سده دوم میالدي
3- برنیت��ون، کرین و کریس��توفر،جان و لي وولف، ربرت،تاریخ تمدن غرب و مباني آن در ش��رق 

،ص164


